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[74.1] Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ 

δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει προύχων· αἵ τε γυναῖκες 

αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι  ἀπὸ τῶν οἰκιῶν 

τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. 

 

 [74.2] Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν, δείσαντες οἱ 

ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν 

καὶ σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς 

τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι  

οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ 

ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. 

 

[74.3] Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι 

ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦς 

τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ 

πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. 

 

Θέματα 

1. Να μεταφράσετε ολόκληρο το δοθέν απόσπασμα στη νέα 

ελληνική. 

                                                                                   ( μονάδες 30) 

 

2α.Ποια είναι, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, τα 

χαρακτηριστικά του υπεύθυνου πολίτη; 

                                                                                    (μονάδες 10) 

 



 

      2β. Ο Θουκυδίδης αναφερόμενος στη στάση των γυναικών          

γράφει: καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Πώς 

ερμηνεύετε την έκφραση παρά φύσιν ; 

                                                                                                (μονάδες 10) 

 

      2γ. Να εξηγήσετε τους λόγους που ώθησαν τους 

ολιγαρχικούς στον εμπρησμό της περιοχής γύρω από την αγορά. 

Πώς κρίνετε αυτή τους την ενέργεια; 

                                                                                                (μονάδες 10) 

      3α. ανάπαυση, απολαβή, οικοδεσπότης γέννηση, 

φειδωλός: Με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται 

ετυμολογικά οι παραπάνω λέξεις; 

                                                                                                  (μονάδες 5)  

 

      3β. Να γράψετε ένα παράγωγο (απλό ή σύνθετο) στα νέα 

ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Διαλιπούσης, 

βάλλουσαι,  ἐμπιπρᾶσι, κρατήσειεν,  διαφθείρειεν. 

                                                                                                  (μονάδες 5) 

  

      4 α. Να κλιθούν στις πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών οι 

παρακάτω λέξεις: πλήθει, αἵ γυναῖκες, φύσιν, ἔφοδος, 

χρήματα. 

                                                                                                (μονάδες 10) 

 

      4 β. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στους τύπους: 

ἐκινδύνευσε, ἐπεγένετο. 

                                                                                                  (μονάδες 4) 

 

      4 γ.  Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στους τύπους: 

νικᾷ, ἐκινδύνευσε, διεκομίσθησαν. 

                                                                                                 (μονάδες 6) 

 

      5 α. «μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν 

ἐπελθὼν»: Να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας 

πρότασης ( είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία). 

                                                                                                  (μονάδες 5) 



 

 

      5  β. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες 

λέξεις του κειμένου: αὐτοῖς, γενομένης, χρήματα, ἑκάτεροι, 

τῶν ἐπικούρων. 

                                                                                                  (μονάδες 5) 

 

ΤΥΧΗΙ ΑΓΑΘΗΙ!!!! 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

 

 

 


